
   

                 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS 

„Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii.” 
Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

„Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie” 
 

Projekt realizowany przez EKSPERT-SITR Spółkę z o.o. w Koszalinie 
   

1. DANE OSOBOWE  

IMIĘ (IMIONA):  NAZWISKO:   

DATA URODZENIA:   

WIEK W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO PROJEKTU:  

PESEL:   
2. ADRES ZAMIESZKANIA  

ULICA:   

NR DOMU/ NR 
LOKALU: 

 KOD POCZTOWY:   

MIEJSCOWOŚĆ:  POWIAT:   

OBSZAR:   MIEJSKI  
 WIEJSKI 

WOJEWÓDZTWO:  

3. DANE KONTAKTOWE  

TEL. STACJONARNY:   TELEFON 
KOMÓRKOWY: 

 

ADRES – MAIL:   
4.  DANE DODATKOWE  

 PODSTAWOWE  
 GIMNAZJALNE  PONAGIMNAZJALNE 

 
 
WYKSZTAŁCENIE 

 POLICEALNE/ POMATURALNE  WYŻSZE 

STATUS OSOBY NA 
RYNKU PRACY W 
CHWILI 
PRZYSTAPIENIA DO 
PROJEKTU 

ZATRUDNIONY: 
 TAK 
 NIE 

 
OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OPIEKA NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ  
 

 TAK  NIE 

 
 
 

……………………………………….. 
                                                                                                                           Data i czytelny podpis uczestnika  



 

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DEKLARACJA 

Ja niżej podpisany / y ……………………………………………………………………………………... 

w związku z przystąpieniem do Projektu pt.  
„Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii.” 

Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie” 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do 
wiadomości, że:  

 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako 
Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa; 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi 
Projektu; 

 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również 
w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania EKSPERT – SITR Sp. z o.o. w Koszalinie o wszelkich zmianach. 
3. Zobowiązuję się: 

 do uczestniczenia w ośmiu dwudniowych zjazdach (zajęcia teoretyczne) oraz w praktykach 
zawodowych (15 dni w czasie ferii zimowych i letnich) - jest to warunkiem otrzymania certyfikatu 
ukończenia szkolenia; 

 do wypełnienia ankiet niezbędnych w procesie monitorowania projektu podczas trwania                
szkolenia.  

 
4. Potwierdzam również, że zostałem poinformowany / a, że przysługują mi następujące świadczenia: 

1. udział w bezpłatnym szkoleniu; 
2. bezpłatne materiały promocyjne projektu; 
3. bezpłatne materiały szkoleniowe; 
4. bezpłatne wyżywienie  i zakwaterowanie w trakcie szkolenia; 
5. zwrot kosztów dojazdu na / z szkolenia. 

 
 
                                                                                                       ………………………………………. 
                                                                                                                  Data i czytelny podpis uczestnika 

 
EKSPERT – SITR 

Spółka z o.o. w Koszalinie 
_______________________________________________________________________________ 

75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38, blok B, II piętro, tel./fax. (+48 94) 3422581, 3423913, 3411292, 3411295, e-mail: 
sitr.koszalin@ekspert-sitr.pl NIP: 669-050-09-81 

 


